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الثالاثء 22 متوز 2014

بطلة سوراي والعرب يف الشطرنج خمتفية قسراي يف معتقالت النظام السوري وأطفاهلا الستة

الدكتورة رانية العباسي طبيبة أسنان من مواليد 1970 مارست هواية الشطرنج من صغرها وأحرزت لقب بطلة سوراي والعرب 
ألعوام عديدة.

يوم السبت 9/ آذار/ 2013 اعتقلت عناصر اتبعة لفرع األمن العسكري مبدينة دمشق زوج رانيا عبد الرمحن ايسني من منزله 
يف توسع مشروع دمر اجلزيرة رقم 43 وهو من مواليد طرطوس 1969. يف اليوم التايل عادت العناصر اليت قامت ابعتقاله 
بصحبته إىل املنزل وصادروا مجيع ما متلكه العائلة من مال وذهب وأجهزة هواتف حممولة، واحلاسب اآليل، وجوازات سفر 
اجلميع، وواثئق امللكية العقارية جلميع ممتلكاهتم، وأخربت العناصر املدامهة الدكتورة رانيا أهنم سيعودون يف اليوم التايل القتيادها 
هي وأوالدها، وابلفعل عادوا يوم اإلثنني 11/ آذار/ 2013 واعتقلوها مع أوالدها الستة وسكرتريهتا اليت كانت صدفة عندها 

يف املنزل، وامسها جمدولني حممد فارس القاضي، ومعها ستة حقائب فيها حاجيات هلا وألطفاهلا.

أطفاهلا الستة هم:
دمية ايسني من مواليد الرايض 1999

انتصار ايسني من مواليد الرايض 2001
جناح ايسني من مواليد الرايض 2003
آالء ايسني من مواليد الرايض 2005
أمحد ايسني من مواليد الرايض 2005

ليان ايسني من مواليد دمشق 2011 وهي رضيعة.

أخربت عائلة رانيا العباسي الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن ظروف االعتقال، وقالت إن ما يزيد عن عشرين عنصر من 
األمن العسكري بلباسهم العسكري ومدججني ابلسالح -أحدهم معروف للدكتورة وامسه أبو كاظم وهو أحد عناصر األمن 
على نقطة التفتيش عند جامع الوزان قرب منزله رانيا كان يداوي أسنانه عندها يف العيادة جمااًن- هم من قاموا  مبدامهة املنزل 

ثالث مرات يف أثناء اعتقال العائلة.
النساء  من  عشرات  مع  احلديث  عرب  رانيا  الدكتورة  احتجاز  مكان  إىل  الوصول  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  حاولت 
الناجيات من االعتقال من أفرع أمنية وسجون من خمتلف احملافظات السورية، لكن أحداً منهن مل يشاهدها مطلقاً، وال يزال 

مصريها جمهواًل ابلنسبة لنا ولعائلتها أيضاً.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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وقد علمت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن اسم الدكتورة راينا وأطفاهلا الستة كان مذكوراً يف صفقات التبادل مع املخطوفني 
اللبنانيني، ويف صفقة التبادل مع الطيارين األتراك أيضاً، لكن مل يُفرج عنها؛ ما يدعوان إىل االعتقاد أبن النظام السوري رمبا 

يكون قد أقدم على قتلها أو أهنا ماتت بسبب التعذيب وسوء ظروف االحتجاز كما حيصل يومياً مع العديد من املعتقلني.
ال بدَّ على اجملتمع الدويل من أن يفعل شيئاً ما فيما يتعلق مبا يزيد عن 85 ألف مواطن سوري هم يف عداد املختفني قسرايً؛ 
ملا ذلك من تداعيات كارثية على اجملتمع السوري سوف ميتدُّ أتثريها لعقود من الزمن، وأن ال يُعلق مشاعته على الفيتو الروسي 
- الصيين، جيب مطالبة النظام السوري عاجاًل ابلكشف عن مصري الدكتورة رانيا وأطفاهلا الستة وتشكيل جلنة مراقبة ألوضاع 

احملتجزين يف أسرع وقت ممكن.
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